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Kamzíci by mali vstúpiť do sezóny s čistým štítom

Jubilejný XX. ročník medzinárodného festivalu detských folklórnych súborov Krojované bá-
biky sa konal minulý týždeň. Založili ho traja nadšenci Juraj Švedlár (na foto vľavo dole pri 
prijatí u 1. viceprimátora mesta Poprad), Nina Krigovská a Terézia Klempárová. Tohto roku 
bol prvýkrát výnimočným hosťom prezident SR Andrej Kiska (na foto hore). (Viac na 3. str.)

V  strede minulého týždňa sa 
v  priestoroch aquaparku konalo 
zhromaždenie delegátov HK ŠKP 
Poprad, o. z., ktoré prinieslo viace-
ré zmeny vo fungovaní hokejového 
klubu.

Nad popradským hokejovým 
klubom dlho visel Damoklov meč 
v  podobe 900-tisícového dlhu. Ten 
sa zásluhou podnikateľa Jana Telen-
skeho a  jeho spoločnosti AquaCity 
podarilo sčasti zmazať a  zbaviť sa 
problémových exekúcií, či zabloko-
vaných účtov. Čiastka 650-tisíc eur je 
už minulosťou, do konca júla by mal 
byť klub úplne bez dlhov. Toto bola 
jedna z  najdôležitejších informácií 
z úst účastníkov tlačovej konferencie, 

ktorá nasledovala po zhromaždení 
delegátov HK ŠKP Poprad, o. z. „V 
piatok 27. mája boli účty otvorené. Po-
pradský klub bol oslobodený od akých-
koľvek exekúcií. Ďakujeme za podporu 
rodičov, hráčov a  trénerov, ktorí boli 

trpezliví a dôverovali nám,“ uviedol J. 
Telensky.

Zmenila sa aj štruktúra vedenia 
klubu. „Zrušila sa funkcia preziden-
ta, ktorým bol doteraz popradský 
primátor Jozef Švagerko. Ten sa stal 

spoločne s  pánom Telenskym čest-
ným prezidentom,“ povedal výkon-
ný riaditeľ HK Poprad Peter Žifčák.

Obaja menovaní sú tiež členmi 
správnej rady spoločne s  dlhoroč-
ným kapitánom Arne Krotákom, 
generálnym riaditeľom AquaCity 
Richardom Pichonským a Štefanom 
Bukovičom, ktorý je zástupcom ro-
dičov. Novým predsedom revíznej 
komisie sa stal Pavol Antoš. „Vytvo-
rili sme tiež nový výbor HK, ktorý 
bude mať na starosti športovú strán-
ku. Bude v  ňom zástupca vedenia 
klubu, hráčov, rodičov, trénerov, fa-
núšikov, sponzorov a mesta,“ pokra-
čoval P. Žifčák.

(Pokračovanie na str. 10)

Popradské kultúrne leto 
sa tohto roku začne progra-
mom Venované význam-
ným výročiam, ktorý bude 
prebiehať v Spišskej Sobote 
od 9. do 12. júna. Mesto si 
ním pripomína niekoľko vý-
ročí, z ktorých najvýznam-
nejšie je 760 rokov najstar-
šej písomnej zmienky o 
Poprade a Spišskej Sobote, 
270 rokov od narodenia a 
230 rokov od úmrtia Mórica 
Beňovského, 190 rokov od 
úmrtia jeho manželky Zuza-
ny Hönschovej a 70. výročie 
spojenia Popradu, Veľkej a 
Sp. Soboty do spoločného 
mesta (viac na 8. str.). 

PKL bude aj tohto roku bo-
haté. Potrvá až do 4. septem-
bra. Vedúca oddelenia kul-
túry MsÚ Dana Liptáková 
zhrnula: „Bude trvať celkovo 
88 dní, z toho bude 57 dní s 

programom, ktorý celkovo ob-
sahuje 84 podujatí. Počas nich 
bude vystupovať sto kolektí-
vov s približne tisíc účinku-
júcimi. Celé PKL bude stáť 44 
tisíc eur, z toho 20 tisíc mestu 
dá OO CR Región Vysoké Tat-
ry. Podrobný program PKL 
dostanú Popradčania do svo-
jich schránok v týchto dňoch.“ 
Dramaturgia PKL ostane za-
chovaná, teda štvrtky budú 
patriť divadlám, piatky kon-
certom rôznych hudobných 
žánrov, soboty predpolud-
ním rozprávkam pre deti a 
večer premietaniu filmov a 
nedele promenádnym kon-
certom. Pomedzi tieto pravi-
delné programy však budú i 
rôzne väčšie, či menšie podu-
jatia ako Viva Italia, Dni hu-
moru na Spiši, Made in Slo-
vakia a ďalšie.

(Pokračovanie na str. 2)
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Stručne Kvetničania zoči-voči magistrátu

Začína sa Popradské kultúrne leto

Popradský modelársky deň

Deň otvorených dverí

Vo štvrtok 2. mája sa v  Kvetnici 
začala séria stretnutí vedenia mes-
ta s  obyvateľmi jednotlivých mest-
ských častí pod názvom Hovor 
s  mestom. V  administratívnej bu-
dove tamojšieho ústavu sa zišlo asi 
dvadsať Kvetničanov, ktorí mali čo 
povedať predstaviteľom magistrátu.

„Najväčším problémom je tu zimné 
odhŕňanie snehu, parkovanie a nevy-
regulovaný potok, ktorý sa vylieva pri 
každej búrke a  štrkom zalieva úzke 
kanály. Je veľký problém s tým, že sú tu 
rôzni vlastníci pozemkov, ale už sme sa 
s tým akosi zmierili. Sme radi, že pred-
stavitelia mesta dali aspoň prísľub na 
riešenie našich problémov,“ povedala 
najaktívnejšia diskutujúca obyvateľka 
Kvetnice Viera Očkovská.

S  Kvetničanmi sa stretol primátor 
mesta Poprad Jozef Švagerko a  jeho 
dvaja zástupcovia Igor Wzoš a Pavol 
Gašper. „Budeme sa snažiť vyriešiť 

k spokojnosti všetky cesty, komunikácie 
a parky. Vlastníctvo pozemkov je hrie-
chom minulosti, ale dostali sme už ne-
jaké návrhy na ich zámenu. Títo ľudia 
sú rukojemníkmi. Nevieme hospodáriť 
s niečím, čo nám nepatrí. Potrebujeme 
to právne doriešiť,“ uviedol J. Švager-
ko. „Z prírodného hľadiska je Kvetnica 
najkrajšou časťou mesta. Popradča-

  

Národná transfúzna služba SR, pracovisko Poprad, 
Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad,

v spolupráci s MESTOM POPRAD
organizujú pri príležitosti
Svetového dňa darcov krvi

„Primátorskú kvapku krvi“,
ktorá sa uskutoční 13. júna 2016 od 7.30 h

v priestoroch mestského úradu
pod záštitou primátora mesta Poprad

Ing. Jozefa Švagerka.

Pozývame všetkých občanov, ktorí by v tento
deň chceli aj svojím darovaním krvi pomôcť

chorým, ktorí túto vzácnu tekutinu potrebujú.
K odberu si doneste preukaz totožnosti,

preukaz poisťovne a preukaz darcov krvi.

Daruj krv…

Daruj tú vzácnu kvapku
          v mori, a možno
          zachrániš toho, čo 
          so smrťou sa borí.

Daruj detičkám, čo
          postihla ich nemoc.

Daruj tým, čo potrebujú
          Tvoju pomoc.

Daruj tým, čo ešte chcú žiť
          a svojím prístupom
          môžu ešte prekvapiť.

Sme pyšní na tých, čo už
          tak urobili a takýmto
          činom niekomu život
          zachránili.

A ešte pyšnejší sme na
          tých, čo sa tak
          chystajú urobiť, a tak
          pomôžu predĺžiť
          niekomu jeho životnú
          niť..…

         NTS Poprad

Pri príležitosti Svetového Dňa 
darcov krvi, ktorým je 14. jún, sa 
vo viacerých slovenských mestách 
uskutoční Deň otvorených dverí 
na odberových pracoviskách Ná-
rodnej transfúznej služby SR s 
možnosťou darovania krvi.

Je medzi nimi aj Poprad, kde 
bude na pracovisku NTS nachá-
dzajúcom sa v Nemocnici Poprad, 
Deň otvorených dverí od 7. do 17. 
hod. Pod mottom Krv nás všet-
kých spája, môžu občania urobiť 
dobrý skutok a prísť darovať krv. 
Na odber si treba doniesť preukaz 
totožnosti, preukaz zdravotnej 
poisťovne a preukaz darcu krvi.

Deň predtým 13. júna v priesto-
roch Mestského úradu v Poprade sa 
od 7. 30 hod. uskutoční aj Primá-
torská kvapka krvi.  (ppm)

Testovanie dvoch elektrických 
trojkoliek, ktoré využívala v máji 
popradská mestská polícia, sa 
skončilo. Primátor Jozef Švager-
ko informoval o výsledku: „Ne-
chal som rozhodnutie o ich kúpe 
na mestských policajtov, lebo oni 
by na nich jazdili. Nepotvrdi-
lo sa, že by boli nestabilné, ale 
o výsledku rozhodlo porovnanie 
ceny a využitia. Mestská polícia 
chce radšej investovať do kúpy 
motorového vozidla.“ Cena za 
dve takéto trojkolky totiž dosa-
hovala takmer hodnotu jedného 
auta.   (pmm)

Policajti na trojkolkách
jazdiť nebudú

• HOVOR S MESTOM - stretnu-
tia vedenia mesta s  obyvateľmi sa 
najbližšie uskutočnia dnes 8. júna 
vo Veľkej v kine Máj, zajtra 9. júna 
v  malej zasadačke Mestského úra-
du v  Poprade, v  utorok 14. júna 
v divadelnej sále v Spišskej Sobote, 
v stredu 15. júna v jedálni Základ-
nej školy na Letnej ulici v Poprade 
a  vo štvrtok 16. júna v  Matejov-
ciach v kancelárii pracoviska MsÚ. 
Všetky sa začnú o 16. hod. 

• BEZPLATNÁ právna poradňa, 
prostredníctvom ktorej poskytuje 
právne oddelenie MsÚ v Poprade 
obyvateľom mesta bezplatné práv-
ne poradenstvo každú prvú stredu 
v mesiaci, bude mať prázdninovú 
prestávku. Najbližšie budú právni-
ci k dispozícii až 7. septembra t.r..
• ZAJTRA 9. júna sa na Mest-
skom úrade v  Poprade uskutoční 
zasadnutie komisie školstva, športu 
a mládeže pri MsZ Poprad. 
• Z LETISKA v našom meste by sa 
malo od 28. júna lietať do Tel Avi-
vu v  Izraeli. Charterové lety bude 
zabezpečovať talianska spoločnosť 
Neos. Lietať by sa malo jedenkrát 
do týždňa vždy v utorok a  cieľom 
linky bude hlavne prilákať izrael-
ských turistov do regiónu Tatier.
• VO štvrtok minulého týždňa sa 
vrátil domov popradský horolezec 
Peter Hámor, ktorý 10. mája úspeš-
ne vystúpil na svoju v poradí už tri-
nástu osemtisícovku - Manaslu.
• V SOBOTU 11. júna o 18. hod. 
organizuje Matica slovenská v Popra-
de podujatie s  názvom Slovenské 
balady. Uskutoční sa v  Tatranskej 
galérii v  Poprade a  predstavia sa 
na ňom študenti Gymnázia Kuku-
čínova a  Zdenko Suchý, Spojenej 
školy Dominika Tatarku a Strednej 
zdravotníckej školy Poprad. 
• NEDEĽNÉ tvorivé dielne na 
tému Hurá prázdniny sa budú 
konať v  Tatranskej galérii v  Po-
prade v nedeľu 19. júna od 14. do 
16. hod.
• DOBROVOĽNÍCI z  Popradu 
sa zapoja do projektu Naše mesto 
dvoma aktivitami. V  piatok 10. 
júna budú sadiť kvety v Základnej 
škole na Tajovského ulici a  v  so-
botu 11. júna vysadia stromčeky 
a  pozbierajú odpadky v  lesoparku 
na Kvetnici.
• PODUJATIE s  názvom Evič-
ka nám ochorela určené pre deti 
z popradských materských škôl sa 
uskutoční v  stredu 15. júna v  are-
áli Materskej školy na Okruž-
nej ulici v Poprade.  (ppš)

nia dnes nemajú žiadnu zónu, kde by 
mohli aktívne oddychovať a  Kvetnica 
je na to najvhodnejšia,“ pokračoval 
I. Wzoš. „Nechceme, aby sa tu stavali 
ploty a domy v kedysi vzácnom anglic-
kom parku. Verím, že sa nám podarí 
získať súhlas väčšiny poslancov, aby tie-
to zásady boli premietnuté do územné-
ho plánu,“ doplnil P. Gašper.  (mav)

1. viceprimátor Popradu Igor 
Wzoš poukázal i na novinku počas 
PKL, ktorou bude 20. augusta spo-
jenie športu a zábavy 5 km beh The 
Color Run.

Primátor Popradu Jozef Švagerko 
informoval, že sa pred letnou sezó-
nou stretol aj s predstaviteľmi Cechu 
sprievodcov Tatry - Spiš a získal od 
nich cenné poznatky o požiadavkách 
návštevníkov Popradu. Povedal: „Po-
čas leta chceme vyskúšať rozšíriť po-
skytovanie služieb Mestskej informač-
nej kancelárie v zrekonštruovaných 
priestoroch v budove knižnice v Spiš-
skej Sobote. Osvedčil sa Infopoint na 
železničnej stanici i úschovňa batožín. 
Chceme tiež zaviesť informačné tablety 
s virtuálnou prechádzkou po Poprade. 
Pracuje sa aj na filme a hudobnom 

CD o popradských organoch. Chystá 
sa takisto kniha 70 fotografií o živote v 
meste od sakrálnych pamiatok po prie-
mysel a ďalšie. Skúsenosti sprievodcov 
tiež ukazujú, že turisti majú veľký záu-
jem o fotografovanie z výšky, preto zva-
žujeme v budúcnosti, aby bola v meste 
vyhliadková veža či plošina.“ Vlani 
bol mimoriadne obľúbený turistic-
ký vláčik, ktorý tohto roku prvýkrát 
jazdil počas osláv MDD v Poprade. 
Primátor ozrejmil, že v tomto roku 
chce mesto prevádzkovať svoj vláčik 
a predpokladá, že bude trvať približ-
ne 2 týždne, kým samospráva dorieši 
všetky technické a administratívne 
požiadavky na jeho prevádzku. Mesto 
rokuje aj s prevádzkovateľmi  vláčika 
zo Ždiaru, ktorý sa v minulom roku 
osvedčil. Takže Poprad by mohol mať 
počas leta dva vláčiky.  (mar)

(Dokončenie zo str. 1)
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Krátke správyMesto robí ďalšie kroky v spravovaní tepla

Folklór robí Slovensku vo svete dobrú reklamu

• 51. LITERÁRNY Kežmarok ve-
novaný Kežmarku a  Tatrám pri prí-
ležitosti 420. výročia prvého výletu 
študentov do Tatier sa uskutoční vo 
štvrtok a v piatok 9. a 10. júna.• EXPOZÍCIA tatranskej prírody 
v Tatranskej Lomnici už po tretíkrát 
otvára svoje brány počas Víkendu 
otvorených parkov a záhrad. Stane sa 
tak v piatok 10. júna počas 8. ročníka 
tejto medzinárodnej akcie. V  tento 
deň návštevníci botanickej záhrady 
budú mať možnosť okrem poznáva-
nia a prehliadky rozkvitnutej kveteny 
využiť sprievodcované vstupy po are-
áli, vidieť ukážky pikírovania rastlín, 
či naučiť sa rozpoznávať zvuky prí-
rody.• AKADEMICKÝ maliar Igor Pan-
čuk slávnostne otvorí svoju novú 
galériu v  sobotu 11. júna o 17. hod. 
Galéria Igora Pančuka sa nachádza 
na Ul. 1. mája 234/6 v Poprade.• SYMBOLICKÉ odomknutie hla-
diny Štrbského plesa sa uskutoční 
v  piatok  10 júna za prítomnosti Po-
seidona, detského folklórneho súbo-
ru Štrbianček i medveďa Štrbka.  Na 
tomto podujatí budú uvedené do ži-
vota publikácie - Miloš Janoška - ži-
vot a krásy Slovenska, Najkrajšie cyk-
lotrasy - Tatry a okolie a Hra - Poznáš 
Tatry?• PRE viac ako 150 000 ľudí a firiem 
zostávajú posledné dni na podanie 
daňového priznania. Trojmesačný 
odklad uplynie 30. júna. Možnosť od-
ložiť si DP tento rok využilo približne 
185 000 daňovníkov. Mesačný posun 
(do konca apríla) oznámilo približne 
4 500 daňovníkov, odklad do 31. mája 
si zvolilo 3 800 daňovníkov. Najdlhší 
možný trojmesačný odklad v  prípa-
de príjmov len zo Slovenska využilo 
takmer 158 000 daňovníkov.  (ppš)

Mesto Poprad v minulých dňoch 
vstúpilo do ďalšej fázy, ktorá vedie 
k  vytvoreniu fungujúcej vlastnej 
mestskej spoločnosti na spravova-
nie tepla. Vyhlásilo výberové kona-
nie na post konateľa s. r. o. Poprad-
ská energetická spoločnosť, ktorej 
vznik schválili popradskí poslanci 
koncom mája 2016. 

1. viceprimátor Popradu Igor Wzoš 
minulý piatok informoval: „Po tom, 
čo mestské zastupiteľstvo súhlasilo s 

tým, že výrobu a dodávky tepla pre-
vezme Popradská energetická spoloč-
nosť, nasledujú štyri najdôležitejšie 
kroky. Prvým je získanie licencie na 
Úrade pre reguláciu sieťových odvet-
ví (ÚRSO), potom s ňou a s odborne 
spôsobilou osobou nasleduje zapísa-
nie predmetu činnosti do obchodného 
registra. Tretím krokom je nakon-
trahovanie plynu na budúci rok, čo 
by sme chceli stihnúť ešte teraz v lete, 
pretože plyn má momentálne vcelku 

priaznivú cenu. Do septembra musí-
me na ÚRSO predložiť kalkuláciu na 
cenu tepla pre budúci rok. A štvrtým 
krokom bude uzavrieť zmluvy s odbe-
rateľmi pre budúci rok, aby sme od 1. 
januára 2017 kúrili a mali stabilnú, 
spoľahlivú dodávku tepla a teplej úžit-
kovej vody. Jednoznačne je naším cie-
ľom, aby teplo bolo pre domácnosti v 
Poprade lacnejšie a všetky benefity zo 
spravovania tepla vlastnou mestskou 
spoločnosťou ostali v meste.“  (mar)

Koncert Chrisa Normana je darčekom PopradčanomNajstarší strojársky pod-
nik na Slovensku oslavuje. 
Tatramat - ohrievače vody, 
ktorý vybudoval svoju 
firmu na základoch niek-
dajšej malej dielne C. A. 
Scholtza založenej pred 
viac ako 170-mi rokmi 
v  Matejovciach, si tohto 
roku pripomína 55. výročie 
začiatku výroby ohrievačov 
vody v  Poprade. Pri tejto 
príležitosti ako darček pre 
Popradčanov prináša kon-
cert legendárneho speváka 
Chrisa Normana, ktorý sa 
uskutoční v nedeľu 12. júna 
v popradskej Aréne. 

Konateľ spoločnosti Peter 
Štrbian uviedol: „Tak ako 
je v  populárnej hudbe Chris 
Norman symbolom tradície 

a kvality, sme rovnakým poj-
mom medzi výrobcami ohrie-
vačov vody my, preto sme radi, 
že tento svetoznámy spevák 
bude mať samostatný koncert 
práve v  tomto regióne vôbec 
po prvýkrát. Spoločnosť Tat-
ramat - ohrievače vody tvorí 
dôležitú súčasť mesta Poprad, 
a preto koncert organizujeme 
v spolupráci s mestom a vďa-
ka jeho veľkej pomoci. Navyše 
si Poprad v tomto roku takisto 
pripomína okrúhle jubileá - 
760. výročie prvej písomnej 
zmienky o  meste a  70. výro-
čie spojenia Popradu, Veľkej 
a  Spišskej Soboty do veľkého 
Popradu.“

Tatramat v  minulosti pre-

slávili a ešte aj dnes je často 
vnímaný viac výrobou prá-
čok než ohrievačov vody, 
hoci tieto vyrába už dlhšie 
ako kedysi obľúbené „tat-
ramatky“. Od roku 2004 je 
spoločnosť súčasťou nemec-
kej skupiny Stiebel Eltron, 
ktorá nadviazala na dlho-
ročnú tradíciu výroby ohrie-
vačov vody v Poprade. Pred 
ôsmimi rokmi pridala do 
portfólia Tatramatu aj vývoj 
a  výrobu tepelných čerpa-
diel. Tie sa stávajú na trhu 
čoraz žiadanejším segmen-
tom.  V súčasnosti Tatramat 
- ohrievače vody zamestná-
va takmer 300 pracovníkov 
a ročný obrat vlani dosiahol 

približne 20 mil. eur.  
Konateľ Ralf - Rainer Nol-

te konštatoval: „V Poprade si 
zvlášť ceníme vysokokvali-
fikovaných ľudí, pretože pri 
tomto type výroby sú schopní 
a šikovní zamestnanci kľúčom 
k  úspechu. Máme tu fabriku 
s  vysoko modernou techno-
lógiou a  s  vlastným vývojom 
ohrievačov vody a tepelných 
čerpadiel. Naše výrobky sa 
predávajú po celom svete, s 
ťažiskom na európskom trhu. 
Momentálne sme zareagovali 
na rýchlo rastúci trh v USA, 
na ktorý budeme distribuovať 
najmä malé ohrievače vody 
do 50 l. V  súčasnosti pracu-
jeme i na závesnom tepelnom 

čerpadle, ktoré by malo spot-
rebovať oveľa menej energie 
ako terajšie čerpadlá. Vyvíja-
me aj celkom nový druh tepel-
nej izolácie a novú jedinečnú 
technológiu, čím dosahujeme 
pred ostatnými produktmi 
našej skupiny technologický 
náskok.“ V  Tatramate dba-
jú o  najvyššiu triedu kvality 
svojej produkcie s  nízkou 
spotrebou vody a  vysokým 
kreditom energetickej účin-
nosti, čím prispievajú 
i  k  ochrane životného pro-
stredia. 55. výročie začatia 
výroby ohrievačov vody 
oslávia so želaním ďalšie-
ho rastu celej skupiny Stiebel 
Eltron, ktorej  je Tatramat 
- ohrievače vody  úspeš-
nou súčasťou.  (mar)

Pred dvadsiatimi rokmi vznikla 
myšlienka, aby sa deti z detských 
folklórnych súborov nestretávali len 
na súťažiach, ale upevňovali svoje 
vzájomné vzťahy aj iným spôsobom.

Tak sa zrodil medzinárodný festi-
val Krojované bábiky, ktorý pretrval 
až dodnes a minulý víkend dovŕšil už 
svoj dvadsiaty ročník. Predseda Vý-
chodoslovenského folklórneho zdru-
ženia Juraj Švedlár, zároveň zástupca 
hlavného organizátora, ktorým je 
Podtatranské osvetové stredisko v 
Poprade, povedal: „Stretli sme sa traja 
vedúci detských folklórnych súborov 
z nášho regiónu Letnička, Maguráčik 
a Goralik - Nina Krigovská, Terézia 
Klempárová a ja a rozmýšľali sme, ako 
by sme utužili kontakty medzi súbor-
mi. Tak sme vymysleli tento festival 
so symbolom, ktorým sú krojované 
bábiky. Tie odovzdávame do múzea v 
Stropkove, aby našu prácu reprezen-
tovali ďalej.“ Nina Krigovská len po-
tvrdila jeho slová a teší sa, že festival 
prežil dodnes a odovzdáva krásu ľu-
dového umenia ďalej. 

Hneď od začiatku si detské folklórne 
súbory privádzali zahraničných hostí, 
s ktorými vystupovali na výchovných 

koncertoch pre deti zo základných 
škôl, ale aj na galaprogramoch pre ve-
rejnosť. Na tohtoročný jubilejný roč-
ník prišlo spolu 13 súborov - 9 domá-
cich a 4 zahraničné z Litvy, Rumunska 
a dva z Lotyšska. Opäť priniesli jedi-
nečné folklórne zážitky aj do Popradu. 
V sobotu ich prijal v obradnej sieni 
mesta Poprad 1. viceprimátor mesta 
Igor Wzoš, ktorý ocenil ich prínos pri 
šírení folklóru. DFS prešli v sprievode 
mestom a na pódiu predviedli skvelé 
tanečné, hudobné i spevácke kreácie. 
Tohto roku sa prvýkrát na festivale zú-
častnil vzácny hosť - prezident SR. So 

slovenskou hlavou štátu sa chcelo na 
slnkom zaliatom námestí odfotogra-
fovať množstvo ľudí vrátane folkloris-
tov. Prezident vyzdvihol: „Je úžasné, 
že ste po celých tých dvadsať rokov dba-
li o naše tradície a náš folklór. Kdekoľ-
vek vo svete, keď mám možnosť vidieť 
vystupovať naše folklórne súbory, tak 
patria medzi absolútnu svetovú špičku. 
Robíte nám tak obrovskú reklamu. Váš 
festival, na ktorom vystupujú aj súbory 
zo zahraničia, prispieva k zbližovaniu 
národov a ľudí cez kultúru a podáva 
obraz o tom, že v našej Európe máme 
spoločne k sebe blízko.“  (mar)
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Spišskosobotská pobočka knižnice je už otvorená

Spievajúca pieseň Igora Pančuka

Dva pamiatkovo chráne-
né meštianske domy na So-
botskom námestí, v ktorých 
už viac ako tridsať rokov 
sídli pobočka Podtatranskej 
knižnice v Poprade, boli ob-
novené. Rekonštrukčné prá-
ce prebiehali od septembra 
minulého roku a zahŕňali 
novú strechu z drevených 
šindľov, výmenu okien, 
vchodových dverí a úpravu 
fasády. Po skončení rekon-
štrukcie otvorili pobočku 
pre čitateľov minulú stredu. 

Riaditeľka Podtatranskej 

knižnice Anna Balejová 
uviedla: „Strecha bola skutoč-
ne vo veľmi zlom stave, dre-
vené šindle prehnité, zosušené 
a do budovy zatekalo. Keďže 
sa nám podarilo vynoviť ten-
to objekt zvonku, považovali 
sme za potrebné vynoviť ho aj 
zvnútra. Požiadali sme nášho 
zriaďovateľa, ktorým je Pre-
šovský samosprávny kraj, o fi-
nančné prostriedky na rekon-
štrukciu elektrických rozvodov, 
vrátane výmeny svietidiel, 
podláh, vymaľovania a nákup 
vnútorného vybavenia, najmä 

regálov.“ Finančné prostried-
ky na rekonštrukciu vo výške 
viac ako 400 tisíc eur získali 
zo štrukturálnych fondov EÚ, 
40 tisíc od PSK. Spišskoso-
botská pobočka knižnice, v 
ktorej sa nachádza oddelenie 
umenia, slúži i na požičiava-
nie kníh z beletrie, náučného 
zamerania a detskej literatúry 
pre obyvateľov Sp. Soboty a 
Matejoviec. Obsahuje približ-
ne 33 tisíc zväzkov. Pracov-
níčky knižnice museli každú 
knihu očistiť, vlepiť do nej 
štítok, roztriediť podľa druhu 
literatúry a zaradiť do nové-
ho knižného systému, ktorý 
pracuje na základe rádiofrek-
venčných identifikačných kó-
dov.   Riaditeľka dodala, že po 
rekonštrukcii priestorov Pod-
tatranskej knižnice na sídlis-
ku Západ, kde vznikol veľký 
otvorený priestor s prístupom 
k rôznym druhom literatúry, 
sa jej splnil ďalší knihovnícky 
sen: „V Spišskej Sobote máme 
teraz vybudovanú peknú mo-
dernú knižnicu.“ V dolných 

priestoroch chcú po-
skytnúť tiež priestor 
pre rôzne komunitné 
aktivity - kluby vý-
tvarníkov, začínajú-
cich autorov, tvorivé 
dielne a pod.

Vedúci odboru kul-
túry PSK Vasil Fedič 
na otvorení ocenil, že 
kraju sa najmä v po-
sledných rokoch darí 
zveľaďovať kultúrne 
pamiatky: „V priebe-
hu posledných dvoch 
rokov PSK do obnovy 
kultúrnych pamiatok 
zainvestoval takmer 
10 miliónov eur. Je to 
výsledok dlhodobej a systema-
tickej práce, lebo zrekonštruo-
vať kultúrnu pamiatku nie je 
jednoduchý proces.“ Na otvo-
rení sa zúčastnili aj poslanec 
NR SR Peter Šuca a niekoľkí 
poslanci PSK, medzi nimi i 
primátor Popradu Jozef Šva-
gerko. Povedal: „Teší ma, že 
sa z prostriedkov VÚC poda-
rilo zrekonštruovať ďalšiu in-

štitúciu a občania budú mať 
ďalší dôvod prísť na Sobotské 
námestie. Uvažujeme, že aj 
Mestská informačná kance-
lária by tu mohla mať ďal-
šie pracovisko. Vedľa máme 
Brokoffov dom, kde sú krásne 
priestory a je škoda, aby leža-
li ladom. Mohli by dôstojne 
slúžiť na prijímanie zahranič-
ných návštev.“  (mar)

Zrekonštruovanú budovu Podtatranskej 
knižnice v Spišskej Sobote otvorila riadi-
teľka Anna Balejová za účasti primátora 
Popradu Jozefa Švagerka, vedúceho odbo-
ru kultúry PSK Vasil Fediča a ďalších hostí.

Spotreba a emisie CO
2
: 4,7 – 4,9 l/100 km, 122 – 129 g/km. Trieda energetickej efektivity: A
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Prvou výstavou po 
rekonštrukcii budovy 
i interiéru oddelenia 
umenia Podtatranskej 
knižnice na Sobot-
skom námestí sa sta-
la Spievajúca pieseň. 
Predstavuje diela aka-
demického maliara 
Igora Pančuka (prvý 
zľava), ktorý sa vyjad-
ril: „Už viac ako pät-
násť rokov používam „slnečnú“ paletu 
- krásne farby, ktoré dávajú radosť a 
lásku. Našiel som vďačnú tému - lúčne 
kvety, ktorá sa dá veľmi dobre spraco-
vať, lebo kvety potešia každého člove-

ka. Kedysi som si mys-
lel, že maľovanie kvetov 
je vhodné pre ženy, ale 
zistil som, že   je v nich 
skrytá neskutočná krá-
sa.“ Autor, pôvodom 
z Ukrajiny, vystavoval 
na Slovensku prvý-
krát v Martine pred 22 
rokmi. Odvtedy pred-
stavil svoju tvorbu v 
rôznych slovenských 

mestách a do slovenského kraja, naj-
mä však Popradu a Spišskej Soboty, 
sa zaľúbil. Aj na najnovšej výstave za-
chytáva pôvab podtatranskej krajiny, 
kvetiny i ďalšie námety.  (mar)

V piatok patril Dom kultúry v Poprade galavečeru víťazných vystúpení celoštát-
nej jazykovo-umeleckej súťaže v prednese a dramatizácii v cudzích jazykoch 
Jazykový kvet. Popradskí študenti v nej boli aj tohto roku mimoriadne úspešní, 
keď získali tri prvé a jedno druhé miesto. Na večere s názvom Kaviareň Jazyko-
vý kvet vystúpili aj gymnazisti z Kukučínovej ul. v Poprade so španielskou drá-
mou Šiesti slepci a slon (na foto).           FOTO - Katarína Plavčanová.
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Popoludnie venované rodine

Potenciál chcú využiť doma pod Tatrami

Jeden z najvýznamnejších slovenských 
detských zborov oslávil štyridsiatku

Tohto roku organizuje Agentúra Štýl zo Spišskej Novej Vsi 
už 20. ročník súťaže krásy Miss Spiša 2016. Finálový večer 
sa uskutoční v piatok 17. júna v Spišskom divadle. Redakcia 
novín Poprad v  spolupráci s  agentúrou Štýl a  spoločnos-
ťou Avon pripravila opäť pre čitateľov súťaž. Tipovaním 
sa zvolí MISS SYMPATIA. Stačí, ak na korešpondenčný 
alebo podobný lístok nalepíte vyplnený kupón, ktorý je 
súčasťou tohto príspevku a  zašlete alebo donesiete ho do 
redakcie (Podtatranská 149/7, 058 01 Poprad) do 15. júna 
2016. Na lístok je potrebné uviesť aj číslo telefónu. Traja 
tipujúci získajú kozmetické balíčky od firmy Avon. Ich 
mená budú uverejnené v novinách Poprad 22. júna 2016.

MISS SPIŠA 2016

Tip  na  MISS  SYMPATIA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

meno a priezvisko súťažiacej, mesto, vek
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Nedeľné popoludnie 5. 
júna patrilo Dňu rodiny. 
Podujatie sa začalo svätou 
omšou v  Kostole sv. Cyrila 
a  Metoda. Po nej nasledo-
val pestrý program veno-
vaný deťom a  ich rodičom. 
V  kultúrnom programe 
účinkovali žiaci zo Zá-
kladnej umeleckej školy 
Janka Silana v Poprade, 

popradskí kapláni Peter 
a  Michal, ktorý zahral na 
fujare a  tiež sa predstavila 
kapela Smaily. Nechýbali 
ani ukážky práce hasičov 
a  horskej záchrannej služ-
by spolu s  ich služobný-
mi psami, tvorivé dielne, 
trampolína, rôzne súťaže, 
tombola a  chutné občer-
stvenie.    Marián Korvín

Popradský detský zbor 
oslávil minulú sobotu 40. 
výročie svojho založenia 
slávnostným koncertom v 
evanjelickom kostole na Ná-
mestí sv. Egídia.

Pod najdôležitejšie úspechy 
a  aktivity PDZ sa podpísal 
predovšetkým zakladateľ a dl-
horočný dirigent Jozef Búda. 
Zbor viedol 32 rokov. Od 
začiatku nastavil latku veľmi 
vysoko. Pre stovky detí nebo-
la možná existencia v zbore 
bez poctivej prípravy, veľkého 
nasadenia a  množstva hodín 
na skúškach a  viacdenných 
sústredeniach. 

V  roku 2008 po smrti J. 
Búdu, ktorý bol osobnosťou 
aj autoritou, nebolo ľahké 
nadviazať  na jeho prácu. Po 
viacerých pokusoch o „diri-
gentský post“ sa žezla ujala di-
rigentka  Blanka Richnavská. 
Zbor je stále úspešný na sú-
ťažiach. Reprezentuje mesto 
a robí dobré meno ZUŠ-ke na 
Štefánikovej ul. B.Richnavská 
povedala: „V  zbore je 42 detí 
a  aj keď je práca s  nimi nie-
kedy zložitá, lebo väčšina je 
v  kritickom veku, po vytýčení 
cieľa a  vzájomnom dohovore 
sa vždy dohodneme.“ 

Jedna z  členiek Anna Gal-
lová má osemnásť, spievať za-
čala v troch rokoch: „Mali sme 
pocit, že sme súčasťou niečoho 
väčšieho a cítili sme sa dôležito. 

Spoznávali sme svet, nestáva sa 
často, že sa malé dieťa ocitne 
napr. vo Fínsku. Pán dirigent 
J. Búda bol profesionál, ktorý 
vždy dotiahol veci do konca. 
Skúšalo sa dovtedy, kým všetko 
neznelo perfektne. 99-percent-
ný výkon nepripúšťal.“  

Ako korepetítori počas 
existencie zboru pôsobili títo 
učitelia klavíra: Kveta Búdo-
vá, Henrieta Pitoňáková, Eva 
Karhútová, Jarmila Forgáčo-
vá, Perla Danková, Lucia Ma-
ľáková, Ladislav Ďateľ, Adam 
Brutovský a v súčasnosti Jana 
Petrasová. 

Perla Danková pôsobila ako 
korepetítorka v zbore najdlh-
šie zo všetkých - 13 rokov: 
„Všetko bolo vždy perfektne 
pripravené, od nástupu na 
pódium, cez sprievodné slovo, 
dramaturgiu až po prídavok 
a  odchod z  javiska. J. Búda 

musel niekedy využiť zmysel 
pre humor, inokedy prísnosť, 
pretože udržať toľko detí rôz-
neho veku pri plnej pozornosti 
dalo často zabrať.“

Osobnosť J. Búdu bola ak-
ceptovaná od širokých ume-
leckých kruhov na Slovensku 
i  za hranicami až po laickú 
verejnosť. Vystúpenia zboru 
významne obohatili hudob-
ný život Popradu a  patrili 
vždy k  silným umeleckým 
zážitkom. Pod jeho vede-
ním generácie detí prešli kus 
sveta, stáli na prestížnych 
koncertných pódiách, spo-
lupracovali s  významnými 
hudobnými telesami a  na-
spievali množstvo skladieb. 
Spoločne mohli zdieľať ľud-
ské pocity, zážitky, radosť 
a  úspech. Podľa ich slov to 
boli príjemne a užitočne strá-
vené roky detstva.  (kpa)

Možnosti, príležitosti, 
podpora, spolupráca, ini-
ciatívy... Čo všetko ponúka 
mesto Poprad mladým ľu-
ďom k  tomu, aby tu mohli 
naplno využiť svoj potenciál 
a neodchádzať za jeho uplat-
nením niekam do cudziny? 
To bolo minulý týždeň v uto-
rok predmetom diskusie, 
ktorú realizovalo Združenie 
informačných a  poraden-
ských centier mladých v SR 
v  rámci projektu „Zmeň 
seba, zmeníš svet“ podpore-
ného z programu Erasmus +.

Študenti popradských 
stredných škôl otvorene 
hovorili o  tom, čo všet-
ko mesto Poprad ponúka 
mladým ľuďom, čo im tu 
ešte chýba a  čo navrhujú 
zrealizovať, aby bol mladý 
Popradčan spokojný, a aby 
netúžil študovať, žiť  a reali-

zovať sa niekde inde.
Mladí ľudia svoje nápady 

a  projekty prezentovali pred 
druhým viceprimátorom 
Popradu Pavlom Gašpe-
rom, poslankyňami mest-
ského zastupiteľstva - An-
nou Schlosserovou a Beátou 
Sichrovskou, či zástupkyňou 
ÚPSVaR v  Poprade a záro-
veň Eures poradkyňou Ingrid 
Mitterpachovou.

Mládež vo svojich projek-

toch myslela na rozvoj a pod-
poru vzdelávania a  preto 
predstavila Iniciatívu  - Mo-
derná knižnica. Podporila aj 
zdravý životný štýl nápadom 
obnoviť skatepark. Tvori-
vosť a podnikavosť mladých 
ľudí má podnietiť startup 
pre mladých podnikateľov. 
Príležitosť na sebarealizáciu 
ponúkol projekt Work Act 
Art, ktorý má rozvíjať na-
danie a talent.     (zva, ppp)
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Poprad čítal deťom
Do projektu Celé Slovensko číta 

deťom sa po troch rokoch opäť zapo-
jil aj Poprad. Rovnomenné občian-
ske združenie vzniklo pred 7 rokmi 
a chodí čítať po Slovensku už 5 ro-
kov. Vlani pridali do svojich aktivít 
po prvýkrát Týždeň čítania deťom 
v SR. Tohto roku ním bol minulý 
týždeň pod záštitou prezidenta SR 
Andreja Kisku. Uskutočnilo sa desať 
modelových čítaní, ale do podujatia 
sa zapojilo svojimi programami aj 
50 knižníc po celom Slovensku.

Predsedníčka OZ CSČD Viera Ku-
čerová povedala: „V našom projekte 
ide o to, aby rodičia čítali deťom aspoň 
20 minút denne. Vzniká tým taká inti-
mita, blízkosť v rodine, ktorú si potom 
nesú celým životom. Chceme vrátiť ľudí 
ku knihám a spoločne prežitým rodin-

ným chvíľam, ktoré upevňujú rodinné 
vzťahy a životné hodnoty. Hrdinom 
projektu je rodina.“ Zhodnotila, že na 
Slovensku nie je kritický stav, žeby deti 
nečítali a nechodili do knižníc, ale ide 
skôr o to, aby si rodičia uvedomili, čo 
svojim deťom čítaním dávajú - záze-
mie, lásku, cez knihy vnímanie iných 
svetov. Predsedníčku potešilo, že do 
projektu sa aj tohto roku ochotne za-
pojilo veľa významných osobností. V 
Poprade čítali deťom 1. viceprimátor 
mesta Igor Wzoš, finalistka súťaže 
Zlatý Amos 2016, učiteľka ZŠ Tajov-
ského Gabriela Šablatúrová a predse-
da Dobrovoľného zboru Tatranskej 
horskej služby Jaroslav Švorc. Každý z 
nich si vybral úryvok z niektorej svo-
jej obľúbenej knižky. I. Wzoš z Troch 
pátračov, G. Šablatúrová z Pipi Dlhá 

Pančucha, J. Švorc zo svojej tvorby.  G. 
Šablatúrová (na foto vpravo za pultí-
kom) zaspomínala, ako s bratom se-
dela babke na kolenách a čítala im z 
knihy slovenských rozprávok: „Potom 
som dostala knižku Pehavý noštek od 
Hany Zelinovej  a až do 8. triedy som 
ju stále čítala. Bola som totiž tiež peha-

vá.“ I. Wzoš sa takisto vrátil do svojich 
detských čias a deťom povedal: „Kni-
hu Traja pátrači som objavil ako 9-10 
ročný a začítal som sa do nej cestou z 
knižnice až tak, že som prišiel domov, 
sadol si a neskôr ľahol na posteľ a až po 
pár hodinách, keď som ju dočítal, som 
sa vyzul a zobliekol.“  (mar)

Tatranské múzeumS úctou, pokorou a obdi-
vom čítam zápisnicu obecnej 
finančnej komisie obce Veľká 
zo dňa 12. augusta 1925, kto-
rá rozhodovala a jednohlasne 
rozhodla o odkúpení budo-
vy, súpisné číslo 2045 v ka-
tastrálnom území Veľká, pre 
potrebu zriadenia Tatranské-
ho Velického múzea. Aj keď 
bolo relatívne krátko po 1. 
svetovej vojne a svetová kríza 
bola na spadnutie, prostried-
kov určite nebolo nazvyš, aj 
tak zástupcovia obce doká-
zali zorganizovať zbierku od 
miestnych spolkov, živnost-
níkov a obyvateľov. Nadčaso-
vosť ich rozhodnutia je zrej-
má z uvedených dôvodov, z 
ktorých sa okrem iného v zá-
pisnici uvádza: „Potreba zvy-
šovania vzdelanosti miestneho 
občianstva i jeho kultúrny vý-

vin a taktiež ucho-
vania zbierok, ktoré 
majú velikú hodnotu a súvisia 
s dejinami miestnej obce, jej 
okolím, Tatrami a historickým 
Spišom.“

V duchu blahoželám vte-
dajším obyvateľom, že si 
zvolili predstaviteľov s takým 
intelektom, nakoľko ako sa 
zdá, minimálne o sto rokov 
predbehli dobu. 

Múzeum bolo zrušené po 
2. svetovej vojne, o osude 
zbierok sa zmienime snáď 
inokedy. Budova sa stala 
predmetom špekulácií a dnes 
bohapusto chátra.

Občianske združenie Klub 
Veličanov takmer od svojho 
založenia bolo kontaktova-
né predstaviteľmi odbornej, 
ale aj laickej verejnosti, aby 
podniklo kroky pre záchranu 

budovy bývalého Tatranské-
ho múzea. Pravdepodobne 
jediná možnosť záchrany je, 
že budovu odkúpi mesto 
Poprad. Bývalé vedenie mes-
ta nemalo seriózny záujem v 

tejto veci konať, a tak sme s 
veľkým zadosťučinením pri-
jali správu, že 27. apríla 2016 
bude mestské zastupiteľstvo 
mesta Poprad prerokovávať aj 
návrh na odkúpenie uvede-
ného objektu. V snahe vypo-
čuť si túto správu z prvej ruky, 
sme sa niekoľkí zástupcovia 
Klubu Veličanov zúčastnili 
tohto verejného zasadnutia. 
Bolo pre nás veľkým sklama-
ním, keď sme sa dozvedeli, že 

uvedený bod bol z 
rokovania stiahnu-

tý z dôvodu nedostatočné-
ho pochopenia niekoľkých 
poslancov. Smutné je to, ako 
sme neskôr zistili, že niekto-
rí majú k umeniu aj profesne 
blízko, a tak dôvody ich ne-
súhlasu sú pre nás nepocho-
piteľné.

Aj touto cestou sa chceme 
poďakovať poslancom, ktorí 
boli pripravení zahlasovať      za 
odkúpenie budovy. Ďakujeme 
Rade Klubu Popradčanov za 
podporu, ktorú nám vyjadri-
li v novinách  Poprad, Klubu 
Sobotčanov za ústnu podporu 
v tejto otázke. Tiež ďakujeme  
Štátnemu archívu v Prešove 
- pracovisko Archív Poprad, 
konkrétne pani archivárke 
Zuzane Kollárovej, ktorá v no-
vinách Poprad a v relácii TV 

Poprad vysvetlila historické i 
morálne dôvody zachovania 
budovy. Ďakujeme celej kul-
túrnej verejnosti, ktorá pod-
poruje iniciatívy na záchranu 
uvedeného historického ob-
jektu, ktoré sa v našom meste 
pomaličky strácajú.

Klub Veličanov má niekoľ-
ko alternatív využitia budovy 
bývalého Tatranského múzea, 
ale v záujme jej záchrany ne-
vylučujeme aj iné možnosti. 
Na celú problematiku je po-
trebné pozerať v širších sú-
vislostiach. Je to jedna z do-
minánt Velického námestia, 
je svojím spôsobom architek-
tonickým klenotom, je prí-
kladom ľudskej solidarity, je 
odkazom našich predkov a je 
pre nás veľkým posolstvom.                                                            

Milan Hámor,
predseda Klubu Veličanov

Napísali ste nám

Po predchádzajúcej niekoľkoročnej prestávke v  družobných 
stykoch s partnerskými mestami z V4 sa vzťahy opäť oživu-
jú. Tohto roku prišli na pozvanie popradskej Jednoty dôchod-
cov na Slovensku seniori zo Zakopaného a z Ústí nad Orlicí. 
Delegáciu privítal na pôde MsÚ viceprimátor Pavol Gašper, 
nasledoval poznávací výlet do skanzenu v  Starej Ľubovni a 
v sobotu si to dôchodcovia rozdali na druhom ročníku súťaže 
o najlepší guláš v Gánovciach. Súťaže sa zúčastnilo šesť druž-
stiev. Zvíťazilo družstvo zo Svitu.  FOTO - z archívu JDS

Policajné správy
• NA budove v stráženom 
objekte jednej z  firiem na 
Ul. F. Hečku v Poprade pá-
chateľ koncom mája rozbil 
okno, vylomil vonkajšie 
dvere a odniesol si chemic-
ké postreky. Poškodenej 
spoločnosti vznikla škoda 
vo výške najmenej 12  200 
eur a páchateľovi hrozí trest 
odňatia slobody na tri až 
desať rokov.• V  POSLEDNÝ májo-
vý deň mal 50 ročný Peter 
z  Popradu v  podnapitom 
stave v  jednej z  predajní vo 
Svite slovne napádať náhod-
ných nič netušiacich zákaz-
níkov. Rovnaké správanie 
prejavoval aj voči personálu. 

Z  objektu ho von vyviedla 
až pracovníčka SBS služby. 
Bol obvinený z  výtržníctva 
a  v  prípade preukázania 
viny mu hrozí trest odňatia 
slobody na šesť mesiacov až 
na tri roky.• V PONDELOK 30. mája 
60 ročný Vladimír osobne 
oznámil na OO PZ v  Po-
prade nález munície. Pri 
stavebných prácach na ro-
dinnom dome v  obci Švá-
bovce našiel 15 nábojov 
presne nezisteného kalibru 
a pôvodu a taktiež našiel 30 
iniciátorov. Muníciu prevzal 
k zneškodneniu pyrotechnik 
KR PZ v Prešove.• JÁN a  Patrik z poprad-

skej hliadky PMJ KR PZ 
Prešov v  stredu 1. júna 
zareagovali na hlásenie 
operačného strediska, keď 
bolo vyhlásené pátranie 
po osobe, ktorá chce na 
Ul. L. Svobodu za garáža-
mi na koľajisku spáchať 
samovraždu. Policajti zba-
dali mladého muža, ktorý 
sedel v  koľajisku a fajčil 
cigaretu. V  diaľke bolo vi-
dieť prichádzajúci vlak, na 
ktorý mladý muž vôbec 
nereagoval. Ján a  Patrik 
neváhali, priskočili k  mla-
díkovi a za pomoci hmatov 
ho odtiahli do bezpečnej 
vzdialenosti od koľajiska. 
Preverovaním bolo zistené, 
že ide o 20 ročného Matúša 
z Kežmarku.  (krp)
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SpoločenSká kronika

V piatok 3. júna 2016
vo Veľkej s

V piatok 3. júna 2016
vo Veľkej s

V pondelok 6. júna 2016
vo Veľkej s

V pondelok 6. júna 2016
v Strážach s

Justínou Ujčikovou,
83-ročnou

Paulínou Ochotníckou,
72-ročnou

Jozefínou Kováčovou,
91-ročnou

Jánom Ševcom,
74-ročným

naVŽDY Sme Sa roZlÚčili

Krásny je život, ak urobíš niečo dobré a spravodlivé!
F. M. DOSTOJEVSKIJ

poVeDali SláVni

Dnes 8. júna má meniny Medard, vo štvrtok 9. júna Stanislava, 
v piatok 10. júna Margaréta, v sobotu 11. júna Dobroslava, v nedeľu 
12. júna Zlatko, v pondelok 13. júna Anton a v utorok 14. júna Vasil.

BlaHoŽeláme k meninám

Máte radi 
okolo seba 

ruch a veľa ľudí, ale tentoraz by 
ste mali pribrzdiť a byť trochu aj 
doma.

V nejakej 
pracovnej 

záležitosti zožnete úspech a po-
chvalu od nadriadených. V ro-
dine však čakajte náhlu udalosť.

Bezstarost-
ný týždeň 

si budete užívať plnými dúškami. 
Všetko, čo vás trápilo sa zdarne 
vyrieši.

Množstvo 
práce vám 

nedovoľuje venovať sa rodine. 
Ale aj to sa skončí a zanedlho si 
užijete peknú dovolenku.

Rozhodnete 
sa k nejaké-

mu ráznemu kroku v oblasti pod-
nikania alebo investícií, ktorý vám 
prinesie v budúcnosti veľký zisk.

V nejakej 
d ô l e ž i t e j 

veci sa poraďte s rodinnými prí-
slušníkmi. Ich pripomienky vám 
dopomôžu k úspechu.

Akoby sa 
r o z t r h l o 

vrece s udalosťami, ktoré vás za-
tiahnu do svojho víru. Budete sa 
cítiť ako ryba vo vode, lebo pre 
vás je zmena život.

P r i a z n i v é 
o k o l n o s t i 

vám pomôžu úspešne dokončiť 
nejakú dôležitú záležitosť. Bude 
sa týkať rodiny.

Dariť sa vám 
bude najmä 

v pracovných záležitostiach. Bu-
dete mať však nedostatok času na 
rodinné a priateľské vzťahy.

Z l e p š e n i e 
z d r a v i a 

zlepší aj vašu náladu. Budete si 
užívať príjemný týždeň.

N e o p a -
kovate ľné 

chvíle s rodinou vás dobijú no-
vou energiou. Radosť vám budú 
robiť najmä mladší rodinní prí-
slušníci.

Čakajte ne-
jaké rodin-

né prekvapenie. Možná je svadba, 
prírastok do rodiny alebo nový 
partner.

HoroSkop oD StreDY Do StreDY

Dnes 8. júna - Lekáreň na autobusovej stanici, 
vo štvrtok 9. júna - Ekolekáreň OC Forum, 
v piatok 10. júna - Adus, v sobotu 11. júna 
- Medovka - Poliklinika Alexandra, v nede-
ľu 12. júna - Diecézna lekáreň sv. Lukáša, 
v pondelok 13. júna -  Zlatý had a v utorok 14. 
júna - Medovka - Poliklinika Alexandra.
Lekáreň na autobusovej stanici: Wolkerova ul., 

Ekolekáreň OC Forum: Nám. sv. Egídia, Adus: 
Mnoheľova 2, č. t. 428 31 34, Medovka - Po-
liklinika Alexandra: Tatranské nám., Diecéz-
na lekáreň sv. Lukáša: Alžbetina 32, č. t. 772 23 
07, Zlatý had: Novomeského 19, č. t. 773 10 26.

Lekárne s pohotovostnou službou sú otvorené 
od pondelka do piatka od 18. do 22. hod., po-
čas sobôt, nedieľ a sviatkov od 8. do 22. hod.

poHotoVoSť V lekárňacH

Deti si užili svoj sviatok s umením

20. mája 2016 - Katrin Anna Ondková, Poprad, 28. mája 2016 - 
Eliška Kulachová, Šuňava.

VitaJte meDZi nami

28. mája 2016 - Ing. Adriána Iľkovičová a  Matej Kovalčík, 
Ing. Eva Deliová a Ing. Richard Zima.

manŽelStVo uZaVreli

Tatranská galéria v Popra-
de sa Medzinárodný deň detí  
rozhodla osláviť pestrým 
tvorivým dňom. Školáci, kto-
rých prišlo takmer 330, ma-
ľovali na kamene, vytvárali 
si vlastnú záložku do knihy, 
kreslili kriedami na stenu, 
ale mohli si aj zahrať Človeče, 
nehnevaj sa v nadrozmernej 
veľkosti, či hádzať loptičkami 
do plechoviek s umeleckými 
reprodukciami a ďalšie. 

Galerijná pedagogička 
Anna Ondrušeková ml. po-
znamenala: „Na tohtoročný 
Deň detí v Tatranskej galérii 
sme pripravili celkovo desať 
disciplín, po splnení aspoň 
šiestich z nich dostalo každé 
dieťa preukaz mladého umel-
ca. Do tvorivého dňa sme 

tentoraz zaradili aj divadelné 
predstavenie Zaspatá rozpráv-
ka v podaní divadelného súbo-
ru zo ZŠ s MŠ Spišské Bystré 
a večerný koncert. Tatranská 
galéria však robí programy 
pre deti nielen na MDD, ale 
počas celého roka, aby im zá-
žitkovým spôsobom priblížila 
umenie, najmä z galerijných 
zbierkových fondov. Takto ich 
chceme naučiť, aby prichádza-
li do galérie, aj keď už budú 
starší.“

Deťom sa v TG páčilo prá-
ve to, že si mohli rukolapne 
vyskúšať svoj výtvarný talent 
a oboznámiť sa s výtvarný-
mi dielami i pri pohybových 
hrách. Tretiaci zo ZŠ s MŠ 
Matejovce nakreslili stromy, 
oblaky a prírodu, druháci zo 

ZŠ s MŠ na Dostojevského ul. 
sa zahrali Človeče, nehnevaj 
sa, ďalší návštevníci maľova-
li na kamene a páčili sa im 
aj iné zaujímavé výtvarné 
disciplíny. TG robí tvorivé 
dielne so zameraním na ak-
tuálne výstavy po celý rok. 
Najbližšie pripravuje 19. júna 
od 14. do 16. hod. nedeľnú 
tvorivú dielňu na tému Hurá, 
prázdniny.  (mar)

Piaty ročník festivalu ta-
lianskej kultúry a  gastro-
nómie sa začne na budúci 
týždeň v stredu 15. júna 
a potrvá do soboty 18. júna. 
Pre návštevníkov je pri-
pravený bohatý program. 
Vo štvrtok sa v  AquaCity 
Poprad uskutoční koncert 
Ricchi & Poveri. Spomedzi 
tých, ktorí sa zapojili do 
súťaže uverejnenej v  pred-

chádzajúcom vydaní no-
vín o  vstupenky na tento 
koncert boli vyžrebovaní: 
Katarína Deverová, L. 
Svobodu, Poprad, Anna 
Bajkalská, Poprad a  Mar-
garéta Hrúzová, Patrizán-
ska ul., Poprad. Lístky na 
koncert si môžu prevziať 
v  redakcii (Podtatranská 
149/7, Poprad) v  pracov-
né dni do 15. hod.  (ppš)

O vstupenky na koncert
Ricchi & Poveri vyhrali

Na 2. ročníku antuko-
vého tenisového turnaja 
mužov ATP Challenger 
Tour Poprad - Tatry by sa 
mali domácim fanúšikom 
od pondelka 13. júna na 
tenisových kurtoch mesta 
Poprad predstaviť štyria 
slovenskí daviscupoví re-
prezentanti.

„Isté je, že budú štarto-
vať Jozef Kovalík, Andrej 
Martin a Norbert Gom-
bos. Účasť na voľnú kartu 
prisľúbil aj Martin Kližan, 
ktorý by mal byť nasade-
ným hráčom číslo jeden,“ 
informoval riaditeľ turnaja 

Miloš Mečíř. Nebude chý-
bať 89. hráč rebríčka - Ar-
gentínčan Horacio Zebal-
los, vlaňajší finalista Hans 
Podlipnik-Castilla z Čile, či 
víťaz prvého ročníka - Čech 
Adam Pavlásek.

Voľnú kartu okrem Kli-
žana dostali ešte domáci 
hráči Patrik Fabian, Peter 
Vajda a  Popradčan Domi-
nik Šproch. Na záverečné 
dni turnaja prisľúbil osobnú 
účasť jeden z dvojice tréne-
rov Novaka Djokoviča Slo-
vák Marián Vajda. Finálové 
zápasy sú na programe v so-
botu 18. júna.  (ppp)

Začína sa tenisový sviatok
pod Tatrami
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inZercia
preDaJ

rôZne

9. júna o 19. hod.
BUBULÍN
BE / CH, 2014, MP 12               
Trpká komédia  o chlapcovi, 
ktorý hľadá mužský vzor a 
spôsob, ako zapadnúť, aj keď  
má niekoľko kíl naviac. 
Komédia, originál s čes. titul-
kami, 81 min.  Vstupné: 4 € 
            
10. júna o 19. hod.
HRA PEŇAZÍ
USA, 2016, MP 12               
G. Clooney a J. Roberts v úlo-
he moderátora finančného 
televízneho programu a jeho 
producentky. Triler, originál 
so sloven. titulkami, 95 min.            
Vstupné: 4 €  

11. júna (2D) a 12. júna (3D) 
o 16. hod.            
ANGRY BIRDS VO FILME
USA, 2016   
Film nás zavedie na ostrov 
obývaný šťastnými, naivnými 
a bezstarostnými nelietavými 
vtákmi. Animovaný, slovenský 
dabing, 97 min.  Vstupné 2D: 
4 € / 3,50 € deti, vstupné 3D: 
5,50 € / 5 € deti 

11. júna o 19. hod.
WARCRAFT: PRVÝ STRET
USA, 2016, MP 12
Jeden osud. Veľkolepé fantasy 
dobrodružstvo o bolestivom 
stretnutí dvoch rôznych sve-
tov. Dobrodružný/fantasy, ori-
ginál so sloven. titulkami, 123 
min.             Vstupné: 4 €

12. júna o 19. hod.
NÁVŠTEVNÍCI 3:
REVOLÚCIA, FR, 2016, MP 12
Magori zo stredoveku sa zno-
va pustia do cestovania v čase. 
Komédia, český dabing, 109 
min. Vstupné: 4 €           
       
13. júna o 19. hod.         
ZKÁZA KRÁSOU
CZ, 2015, MP 12 
Na sklonku herečkinho živo-
ta v  zahraničnom exile na-
krútila Třeštíková otvorenú 
spoveď kedysi milovanej a ná-
sledne zatracovanej hviezdy. 
Dokument, česká verzia, 94 
min.              Vstupné: 4 € / 2 € 
s preukazom FK

Viac na www.kinotatran.sk

Kino tatran
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popraD

• Predám lacno dreve-
ný obklad - 3 €, zrubový 
profil, hranoly, aj dlážko-
vicu na podlahy. Inf.: č. t. 
0908 234 866.  4/16-P
• Predám Renault Cango 
1.5 dci, plechová nadstav-
ba, r. v. 2003, naj. 160  000 

• Náter striech, fasády 
a kostoly - 3 €/m2 s  farbou, 
základ a vrch. Inf.: č. t. 0915 

423  705 (p. Ivan).  56/16-R
• Centrum sociálnych 
služieb v  Poprade prijme 
do pracovného pomeru 
opatrovateľku. Žiadosti so 
životopisom posielajte na 
adresu: Centrum sociálnych 
služieb v  Poprade, Komen-
ského 3454/12, 058 01 Po-
prad, alebo e-mailom pam@
css.poprad.sk   58/16-R

km, cena dohodou. Inf.: č. t. 
0915 917 147.  23/16-P• Predám stavebné re-
zivo a  palivové drevo,  
www.maholz.sk. Inf.: č. t. 
0915 379 600.  28/16-P

Štvrtok 9. jún o 18.30 hod. / 
divadelná sála v Sp. Sobote
MÓRIC BEŇOVSKÝ
Zážitková večera s chuťami 
Mórica Beňovského.
Info a rezervácie: 0918 969 101

Piatok 10. jún o 10. a 18. hod. 
/Štátny archív v Sp. Sobote
PREDNÁŠKA
Filmový dokument a prednáš-

ka - Mgr. Patrik Kunec, PhD.

Sobota 11. jún o 11. hod.
/ námestie v Sp. Sobote
AKO ŽILI A BÝVALI
NAŠI PREDKOVIA
Ukážka dobového jarmoku 
- dobové kostýmy, štôlne, 
tradície v podaní folklórnych 
súborov, sokoliari, razenie 
mincí, verklík, dobová hudba, 

bábková rozprávka, domáce 
zvieratá, prezentácia dobo-
vých jedál a prezentácia Ľu-
bovnianskeho hradu - väzeň 
M. Beňovský. 

Sobota 11. jún o 18. hod. /di-
vadelná sála v Sp. Sobote
SPRISAHANIE
Dyvallo spod šikmej veže sa 
predstaví s inscenáciou diva-
delnej hry Sprisahanie, ktorá 
priblíži život M. Beňovského 
na Kamčatke. Pod režisérskou 
taktovkou Romana Nikodéma.

Nedeľa 12. jún o 15. hod. / 
Kostol sv. Juraja v Sp. Sobote
T COLLEGIUM
Koncert dobovej hudby z Le-
voče.

kupón

Súťaž * súťaž * súťaž * súťaž * súťaž

O permanentky na ZFS
Zamagurské folklórne 

slávnosti vstúpia do svojho 
štyridsiateho ročníka. Usku-
točnia sa od 17. do 19. júna 
tentoraz na zmenenom mies-
te - v Kúpeľoch Červený Kláš-
tor - Smerdžonka. Hlavným 
organizátorom podujatia je 
Prešovský samosprávny kraj 
- Podtatranské osvetové stre-
disko v Poprade. 

Návštevníci tohto me-
dzinárodného folklórneho 
festivalu sa môžu tešiť na 
bohatý program. Okrem vy-
stúpení mnohých folklórnych 
súborov bude v piatok 17. 

júna účinkovať Adam Ďurica, 
v sobotu 18. júna Ján Ambróz 
a ľudová hudba Borievka, FS 
Magura s programom k 60. 
výročiu svojho vzniku a PUĽS 
a v nedeľu 19. júna SĽUK, 
Kandráčovci a Drišľak. (Pod-
robný program je na www.
osvetapoprad.sk.

Pre našich čitateľov sme v 
spolupráci s POS pripravili 
kupónovú súťaž. Traja vý-
hercovia z účastníkov súťaže 
získajú po dve permanent-
ky na všetky tri dni festiva-
lu. Permanentky im vydajú 
v pokladni pred vstupom na 
ZFS v Kúpeľoch Č. Kláštor - 
Smerdžonka.  Podmienkou je 
poslať alebo priniesť do redak-
cie novín Poprad, Podtatran-
ská ul. 149/7, 058 01 Poprad 
kupón tejto súťaže nalepený 
na korešpondenčnom alebo 
podobnom lístku so svojou 
adresou. Mená výhercov uve-
rejníme v najbližšom čísle 15. 
júna 2016.  (ppm)

Chcem sa poďakovať obľú-
benému holičstvu a kader-
níctvu Matrix na sídlisku 
Juh v Poprade. Ako zdra-
votne hendikepovaný občan 

viem oceniť, že už dlhé roky 
sa mi ochotne starajú o účes. 
Milý kolektív pracovníkov 
vo vynovených priestoroch 
pristupuje ku každému zá-
kazníkovi úslužne a s úctou.

Marián Korvín 57/16-R

Poďakovanie

• FUTBALISTKY FK 
Poprad prehrali v poslednom 
kole II. ligy Východ na ihrisku 
druhej Spišskej Novej Vsi 1:5 
a vo svojej premiérovej sezóne 
skončili na predposlednom 5. 
mieste so ziskom 19 bodov za 
6 víťazstiev, 1 remízu a 13 pre-
hier, so skóre 23:96.• MLADŠIE mini žiačky 
BAM Poprad, vedené tré-
nerkou Naďou Harabino-
vou, vybojovali na turnaji 
Majstrovstiev Slovenska 
tejto vekovej kategórie 
bronzové medaily.• V BOJI o kreslo preziden-
ta Slovenského zväzu ľadové-
ho hokeja sa ocitol aj bývalý 
konateľ a  výkonný riaditeľ 
HK Poprad Tibor Turan, kto-
rého do volieb nominova-
la skupina kolo Žigmunda 
Pálffyho. Jeho súperom bude 
doterajší člen VV SZĽH 
Martin Kohút, ktorého pod-
porili kluby z  Popradu, Mi-
chaloviec a Gelnice. Voľba sa 

uskutoční vo štvrtok 16. júna.• KONCOM mája sa v čes-
kom Havířove uskutočnilo 
25. kolo stredoeurópskeho 
pohára v  karate. V  konku-
rencii vyše 200 pretekárov zo 
Slovenska a Česka si Central 
karate klub Poprad so ziskom 
13 medailí (4-3-6) vybojoval 
titul najúspešnejšieho zahra-
ničného klubu v súťaži.• MAJSTROVSTVÁ Slo-
venska Dôvera Školský po-
hár SFZ 2015/2016 vyvrcho-
lia v  NTC Poprad dnes, t. j. 
v  stredu 8. mája semifinálo-
vými a finálovými zápasmi 
od 9. hod.• KRÁĽOVSKÁ etapa 60. 
ročníka medzinárodných 
cyklistických pretekov Okolo 
Slovenska bude finišovať na 
Štrbskom Plese vo štvrtok 9. 
júna a povedie aj cez Poprad. 
Pod lyžiarskym oblúkom 
Štrbského Plesa odštartuje 
v piatok 10. júna o 12. hod. tre-
tia etapa pretekov.  (ppv)

krátko Zo športu

Sobota 11. jún o 18. hod. / DK Poprad
„KJEBY TU BYL SABALA...“/FS MAGURA 
KEŽMAROK
Vstupné: 7 € a 4 €.

Nedeľa 12. jún o 10. hod. / DK Poprad - Klub 
Zóna
TVORIVÁ DIELŇA PRE DETI
Vstupné: 1 €

V sobotu 11. júna od 11. do 18. hod. bude na Sobotskom námestí v oko-
lí parku umiestnených 10 stánkov, pričom priestor pred nimi bude ozna-
čený prenosnými dopravnými značkami a bude pre motorové vozidlá 
neprejazdný. Vodičov žiadame, aby parkovali mimo uvedenú lokalitu.
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„Sokolíci“ v Poprade remizovali s Ukrajinou

Futbalisti sa so súťažou rozlúčili víťazstvom

V Poprade rastú cyklistické talenty

V Poprade sa bude upravo-
vať ľadová plocha v  súvislosti 
s  budúcoročnými Majstrov-
stvami sveta hráčov do 18 
rokov, čo kvituje aj A. Kroták. 
„Doteraz to bol skôr boj zblíz-
ka. Som technický hráč, preto 
sa teším na väčší priestor,“ 
priznal. Slávny Tatranský po-
hár by sa už mal koncom au-
gusta hrať na novom ľade aj 
s  nabitou účasťou kvalitných 

európskych družstiev. Vede-
nie klubu je zdržanlivejšie 
v  otázke zloženia realizačné-
ho tímu a  hráčskeho kádra 
HK Poprad. Na konkrétne 
mená si budeme musieť poč-
kať zrejme až do konca júna. 
Čestný prezident klubu Jozef 
Švagerko na margo ambí-
cií odľahčene poznamenal: 
„Ambície by mali byť vysoké. 
Arne vraj bude hrať, až kým 
nezíska titul.“  (mav)

Kamzíci by mali ...
(Dokončenie zo str. 1)

Minulý týždeň v  stre-
du ukončili sústredenie 
v  Poprade slovenskí fut-
baloví reprezentanti do 
21 rokov remízou s Ukra-
jinou U20 1:1 v NTC Poprad 
v  rámci dlhodobého prí-
pravného turnaja Chal-
lenge Trophy.

V  rámci programu 
a  chvíľky osobného voľna 
navštívili niektorí mla-
dí futbalisti na čele s  tré-
nerom Pavlom Hapalom 
futbalové talenty zo ZŠ vo 
Veľkej. „Sme spokojní. Je tu 
výborné ubytovanie, dobrá 
strava a  využívame i  rege-
neračné možnosti. Ihrisko 
bolo takisto veľmi dobre 
pripravené,“ hodnotil celé 
sústredenie tréner SR U21.

Popradský Cyklistic-
ký klub mládeže fun-
guje viac ako dva roky 
a  práca s  talentova-
nou mládežou začína 
prinášať svoje ovocie. 
Medzi staršími žiakmi 
vyčnieva Samuel Hollý, 
ktorý sa nedávno vrá-
til z  medzinárodných 
Malých pretekov mie-
ru v českom Lanškrou-
ne ovenčený celkovým 
tretím miestom, ale aj 
s bodkovaným dresom 
za najlepšieho vrchára.

„Boli to moje prvé 
a  zároveň najťažšie me-
dzinárodné preteky. Bodkova-
ný dres som si udržal od prvej 
etapy. V kráľovskej etape som 
dve horské prémie vyhral,“ ob-
rátil sa spätne za úspechom S. 
Hollý, ktorý chváli podmien-

ky na trénovanie doma pod 
Tatrami. „Som tu spokojný, 
všade okolo sú kopce a žiaden 
tréning bez nich neabsolvuje-
me. Tréneri vymýšľajú vždy 
niečo nové,“ dodal. Samo nie 

je len „cestár“, kde vedie 
Slovenský pohár. Je ak-
tuálnym vicemajstrom 
v cyklokrose a SP vedie 
aj na horskom bicykli. 
Momentálne sa pripra-
vuje na vrchol sezóny - 
Majstrovstvá Slovenska 
v cestnej cyklistike.

CKM Poprad vedie 
niekdajší vynikajúci 
cyklista Jozef Nazarej, 
ktorý má pod palcom 
v  súčasnosti desať pre-
tekárov v  rôznych ka-
tegóriách. „Máme me-
daily z MSR a v kluboch 
sme skončili v cyklokrose 

do tretieho miesta v  celko-
vom rebríčku SP. Samo po-
tvrdil dobrú prácu s  deťmi, 
keďže sa im poctivo venu-
jeme,“ povedal predseda 
CKM Poprad.  (mav)

Futbalisti FK 
Poprad zvíťazili 
doma v  posled-
nom kole skupi-

ny o zotrvanie v DOXXbet 
lige Východ nad Rimav-
skou Sobotou jasne 4:0. 
V tabuľke skončili s obrov-
ským náskokom na prvom 
mieste a už teraz premýšľa-
jú nad novým ročníkom.

„Tešili sme sa na posledný 
zápas sezóny, no úvod bol 
z našej strany trochu nervóz-
ny. Pripravili sme si viacero 

príležitostí hlavne po prvom 
góle, ale po vypracovaní ná-

skoku sme zbytočne púšťali do 
kontier aj súpera. Som rád, že 

aj keď chlapci nepostúpili do 
prvej šestky, tak ku každému 
zápasu v skupine o záchranu 
pristúpili zodpovedne. Na jar 
sme z dvanástich kôl ani raz 
neprehrali a ja verím, že toto 
víťazné ťaženie sa prenesie aj 
do ďalšej sezóny,“ uviedol po 
zápase tréner FK Poprad Pa-
vol Mlynár.

Výsledok 10. kola sk. 
o  zotrvanie v  II. lige Vý-
chod: v  nedeľu 5. júna FK 
Poprad - MŠK Rimavská 
Sobota 4:0 (3:0), góly Po-

pradu: 29. a 53. Rudolf Bilas 
(oba z pk), 34. Marko Lukáč, 
38. Róbert Ujčík.  (ppv)

   Z V R P S B

1. Poprad 28 15 6 7 54:32 51

2. Haniska 28 8 5 15 23:48 29

3. Teplička n. V. 28 7 5 16 27:50 26

4. Sp. N. Ves 28 7 4 17 33:50 25

5. R. Sobota 28 5 4 19 25:58 16

Tabuľka sk. o zotrvanie
v II. lige Východ

V piatok 3. júna organizoval VK Junior 2012 Poprad záverečný 
turnaj majstrovstiev SR v kategórii mladších žiakov v 3-kovom 
volejbale v telocvični Spojenej školy Letná. Turnaja sa zúčastnilo 
5 družstiev, ktoré sa naň prebojovali na základe výsledkov zo svo-
jich oblastí. Víťaza z Púchova dokázali potrápiť len Popradčania 
a tak doma ostali strieborné medaily.  FOTO - z archívu VK

21. ročník Športovej olympiády mesta Poprad ukončil finálo-
vý turnaj v  malom futbale starších žiakov v  utorok 31. mája 
na ihriskách vo Veľkej. Bez straty bodu vyhrali finálovú skupi-
nu chlapci domácej ZŠ Veľká pred ZŠ Dostojevského, ZŠ Jarná 
a ZŠ Spišská Sobota.          FOTO - Marek Vaščura
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